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বফলয়: ই-গবর্ন্যান্স ও উদ্ভাফনী কভ যবযকল্পনা ২০২১-২০২২ ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত ২য় বায কাম যবফফযণী।  

 

বাবি: মভাোঃ মাহর ইভাভ খান, মডপুটি মহক্রটাবয মেনাহযর বফএনবইউ।   

িাবযখ: ১৯ বডহম্বয, ২০২১।   

ভয়: কার ১১.৩০ বভবনট।   

স্থান: বাকক্ষ, বফএনবইউ। 

উবস্থবি: িাবরকা (বযবষ্ট-ক) 

 

০২। বায বাবি শুরুহিই উবস্থি করহক বফেয় বিফহয শুহবচ্ছা প্রিাহনয ভাধ্যহভ স্বাগি োনান। বিবন পূফ যফিী বায় 

গৃীি বদ্ধান্ত মূহয অগ্রগিী বফলহয় ইহনাহবন মপাকার হয়ন্ট েনাফ এ এভ পয়ার আযাপািহক ংবক্ষপ্ত িথ্য 

উস্থানায আফান োনান।  

০৩। েনাফ এ এভ পয়ার আযাপাি উবস্থি কহরয অফগবিয ের্ন্ োনান মম, পূফ যফিী বায বদ্ধান্ত ১ অনুমায়ী ইহিাভহধ্য 

বফএনবইউ’য ইহনাহবন টিভ পুণগ যঠন কযা হয়হে এফং এ বফলয়ক িথ্য ওহয়ফাইহট প্রিান কযা হয়হে। মমহতু অবপ 

স্থানান্তহযয প্রবক্রয়া এখহনা ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়বন, িাই ২ নং বদ্ধান্ত অনুমায়ী ২০২০-২০২১ অর্ যফেহযয উদ্ভাফনী ধাযণা 

মাহকবেং মবযহটহে এয পূন যাঙ্গ ফাস্তফায়ন ম্ভফয য়বন। েনাফ পয়ার আযাপাি ফহরন, বফগি বায ৩ নং বদ্ধান্ত 

অনুমায়ী বফএনবইউ’য ববনয়য মপ্রাগ্রাভ  অবপায বভে. পাযানা ইয়াবভন োান এয বনহি যনায় ইহিাভহধ্য বডহম্বয ভাহয  

ভহধ্য ২ টি প্রবক্ষণ আহয়ােহনয উহযাগ গ্রন কযা হয়হে। ৪ এফং ৫ নং বদ্ধাহন্তয বফলহয় এএবহনটভুক্ত প্রবিষ্ঠান মূহয 

াহর্ মমাগাহমাগ কযা হয়হে এফং ৪র্ য বল্পবফপ্লহফয চ্যাহরঞ্জ মভাকাহফরায় কযনীয় বফলয়ক একটি কভ যারা ইহিাভহধ্য আহয়ােন 

কযা হয়হে। িথ্যফািায়ন ারনাগাহিয কাে চ্রভান প্রবক্রয়ায অং বহহফ ফাস্তফায়ন কযা হচ্ছ।  

০৪। ইহনাহবন টিহভয িস্যবৃন্দ বাবি ভহািয়হক অফবি কহযন মম, ৩০ বডহম্বয ২০২১ বি. িাবযহখয ভহধ্য নুযনিভ 

একটি বডবেটার মফা ফাস্তফায়ন কযা ই-গবর্ন্যান্স ও উদ্ভাফনী কভ যবযকল্পনা ২০২১-২০২২ এয আফবিক একটি কাম য। ইহনাহবন 

টিভ অফবি কহযন মম, বডবেটার মফা বফলয়ক কাম যক্রভ “র্ন্নার কবভন’ মপ্রাপাইর” ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত কাম যক্রভ চ্রভান 

যহয়হে এফং বনধ যাবযি িাবযহখয ভহধ্যই এটি ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ হফ।   

০৫। উস্থাবি বফলয় মূহয বববিহি বায় বনম্নরূ বদ্ধান্ত গৃীি য়োঃ 

ক্রভ বফলয়  বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

০১ বডবেটার মফা ফাস্তফায়ন  বনধ যাবযি িাবযহখয ভহধ্য 

অফিই ফাস্তফায়ন কযহি 

হফ।  

ইহনাহবন টিভ  

০২  ই-গবর্ন্যান্স ও উদ্ভাফন বফলয়ক প্রবক্ষণ  বডহম্বয ভাহয ভহধ্য ২ টি 

প্রবক্ষণ আহয়ােন কযহি 

হফ।  

বভে পাযানা ইয়াবভন 

োান, ববনয়য মপ্রাগ্রাভ 

অবপায।   

  

০৬। বায় আয মকান আহরাচ্যসুচ্ী না র্াকায় বাবি ভহািয় উবস্থি করহক ধর্ন্ফাি োবনহয় বায ভাবপ্ত মঘালণা 

কহযন।  

                                                                                                                       

 

 

 

 

মভাোঃ মাহর ইভাভ খান 

মডপুটি মহক্রটাবয মেনাহযর 

ফাংরাহি ইউহনহকা োিীয় কবভন 

 


